INFORME TÈCNIC
Assumpte: LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS ESPECIALITZATS EN EDUCACIÓ PER LA
PAU, JUSTÍCIA GLOBAL I DRETS HUMANS PER A DESENVOLUPAR L’ACTIVITAT EDUCATIVA I
PARTICIPATIVA DEL PROGRAMA ‘GRANOLLERS, VILA OBERTA A LA PAU 2020’
En el marc de la commemoració del bombardeig de Granollers, cada any l’Ajuntament de Granollers
realitza una activitat educativa i participativa amb els centres educatius d’educació formal i no formal de
Granollers dirigida a nens i nenes amb edats compreses entre els 9 i 11 anys. Aquesta activitat requereix
d’un seguit de treballs especialitzats i l’Ajuntament de Granollers no disposa ni dels recursos materials ni
tècnics adequats per dur-la a terme. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Granollers necessita contractar
els serveis d’una organització o entitat amb experiència en el disseny i execució de propostes
pedagògiques relacionades amb l’educació per la pau, la justícia global i els drets humans.
L’objecte d’aquesta licitació és la contractació de l'esmentat servei, d’acord amb les característiques
tècniques que s’especifiquen a continuació:
A) Conceptualització i disseny de l’activitat educativa i participativa del programa ‘Granollers, vila
oberta a la pau 2020’
Desenvolupar una proposta pedagògica adreçada a nens i nenes dels centres educatius d’educació
formal i no formal de Granollers (centres de primària, centres oberts, centres d’educació especial, centres
d’acollida...) amb edats compreses entre els 9 i 11 anys, o bé la que correspongui en el cas dels centres
d’educació especial, que serveixi per iniciar un procés de reflexió entorn una temàtica relacionada amb la
pau, la justícia global i els drets humans.
B) Tallers de 90 minuts als centres educatius, on es treballaran els continguts de la proposta
pedagògica i es realitzarà la intervenció artística
Dur a terme tallers de sensibilització als diferents centres educatius de Granollers per treballar la
proposta pedagògica i realitzar la intervenció artística, que pot ser de caràcter individual o col·lectiu, la
qual s’exposarà posteriorment a la Plaça de la Porxada el dia de la commemoració del bombardeig.
S’espera que en els tallers l’alumnat pugui reflexionar sobre la temàtica proposada amb dinàmiques, jocs
i/o recursos audiovisuals, i utilitzi l’art de manera lúdica per comunicar i reflexionar sobre el tema escollit.
C) Dinamització de l’activitat a la Plaça de la Porxada a finals de maig de 2020, vinculada als actes
de commemoració del bombardeig de Granollers
Coordinar i dinamitzar l’activitat lúdica que tindrà lloc a la Plaça de la Porxada el dia de la commemoració
del bombardeig, on tots els participants dels centres educatius exposaran de forma conjunta la
intervenció artística realitzada als tallers.

La durada del contracte és de 6 mesos, des de gener fins a finals de maig de 2020.
El preu màxim de licitació és de 16.000 euros, exclòs IVA. L’import serà abonat prèvia presentació de
factures, un cop realitzades les activitats, més IVA corresponent.

Els costos de la licitació són:

Costos Estructurals

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL
(A)
% COSTOS DIRECTES=
(B)
% COSTOS INDIRECTES=
(A + B) TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL

DESPESES GENERALS D’ESTRUCTURA
%BI
% BI benefici industrial=
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

85,00 % 13.600,00 €
7,00 % 1.120,00 €
92,00 % 14.720,00 €

8,00 %
8,00 %

1.280,00 €
1.280,00 €

100,00 % 16.000,00 €

No es proposa divisió en lots degut a que el risc per a l’execució correcta del contracte procedeix de la
naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de coordinar conjuntament l’execució de les diferents
activitats previstes, qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per
una pluralitat de contractistes diferents.
Es preveu una modificació del 20 % per als supòsits de puntuals serveis necessaris en relació a la
logística, el material o la contractació de personal. Els supòsits seran en qualsevol de les activitats
detallades anteriorment.
Com a criteris d'adjudicació es proposa que siguin els descrits en el document adjunt ‘Proposta de criteris
de valoració’. I com a membre de la mesa, es proposa que sigui el senyor Joan Tomàs Mena,
coordinador administratiu de l’àrea de projectes estratègics i comunicació.
Es proposa que, excepcionalment, no es fixi termini de garantia del contracte perquè, per la seva
naturalesa i característiques de prestació, no és necessari atès que el pagament del servei resta
condicionat a l'execució del mateix, i al fet que per algunes de les empreses susceptibles de presentar-se
al concurs, és un obstacle degut a la seva escassa capacitat financera.
Ateses les circumstàncies concurrents del contracte i de conformitat amb la previsió de l’article 107 de la
LCSP, es proposa que s’eximeixi a l’adjudicatari de l’obligació de constituir garantia definitiva perquè es
tracta de la prestació de serveis, el lliurament i rebuda dels quals ha de fer-se abans del pagament del
preu.
No es podrà subcontractar el servei objecte del contracte per part de l’empresa adjudicatària.

Fonaments de dret:
1- Article 17 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de contractes del sector públic, pel que fa al quali ficació dels contractes de serveis.
2- Article 28 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la necessitat i justificació de la contractació a realitzar.
3- Article 62 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la designació del responsable del contracte.
4- Article 156 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de contractes del sector públic, pel que fa al procediment obert.

Per tot l'exposat es fa la següent proposta,
Primer.- Iniciar l'expedient administratiu del contracte i redactar el plec de clàusules administratives i el
plec de prescripcions tècniques particulars que han de regir l'adjudicació del contracte de l’activitat
educativa i participativa del programa ‘Granollers, Vila Oberta a la Pau 2020’ de l’Ajuntament de
Granollers, mitjançant procediment obert, amb una durada de sis mesos i la possibilitat de modificació
del contracte en un màxim del 20%, a aplicar al codi pressupostari J1320/32720/22609 “Activitats CCP”.
Amb la següent distribució pressupostària:

Contracte activitat Granollers per la Pau 2020
IVA
Import període executiu

2020 (01-01 al
31-05)

16.000,00

Total

3.360,00 19.360,00

Modificació del contracte:
20% Període executiu
Total valor estimat
contracte

3.200,00

19.200,00

Segon.- Designar com a responsable del contracte a qui signa aquest informe.
Tercer.- Que es dotin els pressupostos dels exercicis afectats amb crèdit suficient.
A Granollers,

MIREIA NOGUES
RUBIO - DNI
52161415Z
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